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Den danske maler Lars Physant 
står bag de kongelige portrætter

KONGELIG 
KUNSTNER

Kunstneren Lars Physant malede først prinsesse Benedikte, 
så dronning Margrethe og nu senest dronning Anne-Marie, 
der ønskede at få sin mand med på billedet. Det blev til 
”Den dobbelte Odyssé. Vindens løfte”.

Selv som international 
anerkendt kunstner er det 
overraskende midt i en kon-
gelig fest at blive bedt om at 
male et kongeligt portræt. 
Men sådan foregik det, da 
kunstneren Lars Physant 
blev kaldt hen til prinsesse 
Benedikte under regent-
parrets Art et Lettre-bal 
på Christiansborg i marts. 
Prinsessen kunne nemlig 
overbringe Lars Physant ny-
heden om, at hendes søster 
dronning Anne-Marie havde 
valgt ham til at male et bil-

lede, som en kreds af venner 
ville forære dronningen i 70-
års fødselsdagsgave.

– Det var i forvejen en 
uforglemmelig aften, siger 
Lars Physant, der til daglig 
bor og arbejder i Barcelona, 
om den kongelige fest, som 
han var inviteret med til ef-
ter at have lavet portrætter 
af først prinsesse Benedikte 
og derefter dronning Mar-
grethe. 

Begge søstre har tilsy-
neladende været så glade 
for resultatet, at dronning 

Anne-Marie også lagde ud-
fordringen i hænderne på 
Physant.

Deres store kærlighed

– Endda med den glædeli-
ge overraskelse, at dronning 
Anne-Marie ikke ønskede at 
være alene på maleriet. Hun 
ønskede at blive malet sam-
men med sin mand, kong 
Konstantin. Og efter at have 
tilbragt tid sammen med 
dem begge under forstudier-
ne til maleriet i deres hjem 

på Peloponnes i Græken-
land, forstår man hvorfor. 
De er kolossalt tæt forbund-
ne, og trods mange ideer til 
maleriet vidste jeg hurtigt, 
at det var deres store kær-
lighed, deres forhold, tro, 
venskab og enestående sam-
menhold, der skulle være 
hovedmotivet – selvfølgelig 
midt i deres elskede Græ-
kenland, naturen, havet og 
himlen. Alt dét, de har måt-
tet undvære i de godt 47 år, 
hvor de har måttet leve uden 
for Grækenland, siger Lars 

Det endelig portræt af kong Kon-
stantin og dronning Anne-Marie. 
Maleriet, som kunstneren har kaldt 
”Den dobbelte Odyssé. Vindens 
løfte”, er en gave til dronningen i 
anledning af hendes 70-års fødsels-
dag den 30. august sidste år. 

Dronning Anne-Marie og kunst-
neren Lars Physant under over-
rækkelsen af det færdige maleri 
på Amalienborg.

Physant, der brugte ugen 
med dronning Anne-Marie 
og kong Konstantin til sam-
taler, samtaler og samtaler. 

Og ind imellem samta-
lerne blev der naturligvis 
tegnet.

– Det er jo en rejse i et 
andet menneskes liv. Man 
skal kunne finde mennesket 
for at kunne tegne deres le-
vende ansigter, blikket, hvad 
der former blikket i øjnene 
og deres udtryk. Dét, der gør 
det til dem, siger Lars Phy-
sant, som ikke kunne hente 

inspiration hos andre kunst-
nere, fordi der ikke tidligere 
er malet nogle billeder af 
kongeparret. Hverken sam-
men eller hver for sig.

– Så det var da et stort 
ansvar for både nutiden og 
eftertiden. Især fordi det er 
kongelige portrætter. Men 
jeg vil gerne have, at det er 
et stort ansvar, for så tvin-
ges jeg ud på grænsen af min 
ydeevne, sådan at jeg for-
håbentlig overgår mig selv, 
smiler Lars Physant, der for-
tæller, at store krav og van-

skelige opgaver automatisk 
giver ham energi og gør ham 
mere kreativ.

En kæmpe oplevelse

Foruden samtaler i hjem-
met, på terrassen med udsigt 
til et af de smukkeste land-
skaber i Grækenland, var 
Lars Physant også ude at sej-
le med kongeparret på båden 
Afroessa, som er Konstantins 
gave til sin hustru, og endnu 
en passion parret deler.

– Det var en kæmpe ople-

velse af møde kongeparret så 
intenst, og det var den rene 
fryd at være om bord på de-
res skib. De elsker at sejle, 
og jeg var derfor ikke i tvivl 
om, at båden skulle med på 
en eller anden måde. Også 
fordi kong Konstantin har 
oplevet den ufattelige triumf 
som kun 20-årig sejler i 1960 
at vinde guld ved OL i Rom. 
I øvrigt den første græske 
guldmedalje i 48 år, fortæl-
ler Lars Physant.

Han lod sig derefter inspi-
rere til to forskellige male-
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rier, selv om det naturligvis 
var mere tidskrævende.

– Jeg havde håbet, at det 
blev klar til dronningens fød-
selsdag den 30. august, men 
desværre blev det et langt 
forløb. Også længere, end 
jeg havde troet, fordi jeg var 
nødt til at male to meget de-
taljerede forstudier, som jeg 
kunne præsentere for kon-
geparret, så de selv kunne 
vælge. Men jeg fik megen 
forståelse og uvurderlig op-
bakning, fortæller Lars Phy-
sant.

Kunstneren talte med 
dronning Anne-Marie om 
malerierne og beslutninger 
for og imod.

– Jeg er sikker på, at hav-
de der allerede eksisteret 
malerier af kongeparret, så 

havde de valgt den mere af-
slappede udgave på båden, 
Men fordi det ikke er tilfæl-
det, blev det udgaven, som er 
mere formelt, siger Physant, 
der i oktober kunne over-
række det færdige maleri til 
dronningen Anne-Marie på 
Amalienborg.

En kærlig samhørighed

Et maleri uden ramme, 
der er skabt af 14 enkelte 
billeder, prikmalet, løst ma-
let, skarpt malet og på for-
skellige lærreder for at ska-
be dynamik og bevægelse. 
For ikke at tale om alle de 
utrolige detaljer, historier og 
for tællinger, maleriet også 
indeholder, når beskueren 
kaster sig ind i detaljerne 

– detaljer, som kongeparret 
også er udstyret med.

Bl.a. har kong Konstan-
tin sit ynglingsslips på – en 
gave fra kronprins Pavlos – 
med det ”græske øje”, som 
beskytter mod ondskab. Et 
slips, der alene tog et par 
dage at male, fordi de 366 
øjne (malet fordi det var 
skudår) alle er forskellige. 
Dronningen bærer en oliven-
gren i guld med juveler på 
jakken, og den findes spejl-
vendt i oliventræet bag hen-
de, hvor det græske flag kun 
synes svagt i brisen. Øen, 
som skimtes i det fjerne, 
kan kongeparret se fra deres 
have, og den var rammen om 
deres bryllupsrejse, ligesom 
deres elskede skib ligger i 
bugten, detaljeret malet med 

bl.a. det græske kongeflag i 
masten.

På begge malerier sid-
der dronning Anne-Marie 
og kong Konstantin næsten 
ens, tæt sammen og med en 
kærlig, samhørighed, som er 
det første beskueren ser.

– Det glæder mig, men 
det er nu ikke tilfældigt, for 
sådan er deres relation. Så-
dan sidder de helt naturligt, 
og de søger hinanden meget 
ofte med en blid berøring. 
Deres kærlighed til hinan-
den er meget tydelig og helt 
enestående, siger Lars Phy-
sant, der fik dette understre-
get af dronning Anne-Marie 
ved afsløringen, hvor hun 
selv forklarede, hvorfor det 
skulle være et dobbeltpor-
træt: Vi er ét.

Udstråler samhørighed

Dette forstudie til male-
riet, hvor kong Konstantin 
og dronning Anne-Marie 
sidder på deres elskede 
båd med deres villa i bag-
grunden, var den anden 
mulighed.

Det tegnede 
portræt af 

kong Konstan-
tin, som dan-

nede rammen 
om kunstne-

rens studier af 
kongen.

Maleri af 
dronningen 

blev til efter, 
at majestæten 

havde set sin 
søster prinses-

se Benedikte 
malet af Lars 

Physant. Nu er 
det også for-

siden på sam-
talebogen, 

”De dybeste 
Rødder”.

Prinsesse Benedikte fik 
også et maleri af Lars 

Physant i gave og blev 
så begejstret, at det nu 

hænger i hendes lejlighed 
på Amalienborg. Det var 
begyndelsen til, at både 
dronning Margrethe og 

dronning Anne-Marie 
valgte netop Lars Physant 

til deres malerier.

Lars Physants 
detaljerede 
tegning af 
dronning 
Anne-Marie.
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